
Invest in Health, Safety and Wellbeing

Asigurăm tot ce contează pentru tine.
Alo Groupama: 0374 110 110  www.groupama.ro

Ramona Diaconeasa – Key Account Executive, Employees Benefits, Groupama Asigurări

http://www.groupama.ro/


Invest in 
Wellbeing

Contextul Covid-19 … Risk Game Changer
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Invest in Health, Safety and Wellbeing: Covid - 19 a adus un “Nou Normal”

57% dintre angajați: telemedicina și beneficiile de wellbeing & sănătate permanente
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 Virus pandemic inclus în acoperiri pentru Travel, Health,
Life

 Piata asigurărilor de sănătate, inclusiv de viață în creștere
cu 18.4%

 Indemnizații brute totale plătite 213 mil lei

 Groupama: top 2 cu cotă de piață 22.1% în clasamentul
societăților de asigurare în funcție de volumul PBS pentru
asigurările de sănătate aferente activității de asigurări
generale, în anul 2020

Contextul COVID 19 și Wellbeing-ul în România

Sănătatea nu e simplă, asigurarea da.

Surse: ASF 2020, European Commission Report, Health at a Glance, 4Service Group Romania 

Echilibrului emoțional al angajațilorAsigurările pentru angajați

 1.2 miliarde euro - costurile bolilor mintale sunt extrem de

mari pentru companii, impactul pentru România fiind estimat

de către Comisia Europeană la 1.2 Mld euro anual

 peste 53% dintre angajații din România consideră că nu

beneficiază de suficient sprijin emoțional din partea

angajatorului

 doar 20% cred că eforturile companiei în a le asigura un bun

confort psihic sunt eficiente

 Work from Home – un nou normal
 Focus spre beneficii de sănătate și de sănătate mentală
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Comparație creștere salarială vs. beneficii asigurări angajați

+ 100 lei salariu + 100 lei asigurare

 43 lei = 25% CAS angajat

 17 lei = 10% CASS angajat

 11 lei = 10% taxa pe venit

 4 lei = 2.25% taxa de solidaritate

Conform cod fiscal Ian 2018

175 lei cost

1. SERVICII AMBULATORII

Screening anual – nelimitat Imagistică standard - nelimitat 

Medicină de urgență – nelimitat Protocol de sarcină

Camera de gardă - nelimitat Stomatologie

23 Specialități medicale- nelimitat Recuperare medicală

Teste de laborator- nelimitat Servicii speciale

2. SPITALIZARE ȘI INTERVENȚII CHIRURGICALE - suma asigurată / eveniment 5.000 lei

În spital privat în rețeaua Regina Maria sau în afara ei 

În spital de stat (inclusiv COVID -19)

În plus, poți opta pentru:

Asigurare de viață de grup- acoperire permanentă (24 h/24 h)

Deces din orice cauză (inclusiv COVID -19) - 20.000 lei Fracturi ca urmare unui accident - 2.000 lei

Invaliditate permanentă parțială /totală ca urmare a 
unui accident - 8.000 lei

Arsuri ca urmare a unui accident - 2.000 lei

Studiu de caz Asigurare medicală integrală Groupama

Companie cu 250 angajați

3. SĂNĂTATE MINTALĂ – sesiuni de psihoterapie și coaching

100 lei cost
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Asigurare medicală integrală Groupama – parteneriate pentru servicii de calitate

4mind.ro   

Beneficii de sănătate mintală și echilibru emoțional într-o 
singură platformă, oricând și oricum ai nevoie.

Cu 4mind poți folosi resursele disponibile în ritmul

propriu, în funcție de nevoi, indiferent că preferi să

discuți cu un psihoterapeut sau coach, te simți mai

confortabil să apelezi la un asistent virtual, vrei să

citești sfaturi utile sau să practici exerciții pentru

menținerea stării de bine.

 7 acreditări internaționale, 
europene și americane, pentru 2 
dintre spitale

 peste 21 ani de experiență

 singurul furnizor care măsoară
gradul de satisfacție al pacientului

 dosar medical electronic

 clinica virtuală

 43 clinici proprii

 33 laboratoare

 4 centre cu spitalizare

 290 clinici partenere

 Decontare directă cu rețeaua Regina Maria
 Rambursare a cheltuielilor oriunde la nivel național
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Diferențele dintre un Abonament medical și o Asigurare medicală integrală

Sănătatea nu e simplă, asigurarea da.

Asigurare medicalăAbonament medical

 Ambulatoriu

 Telemedicina proprie cu acces la istoricul medical al 
pacientului în aplicație

 Servicii de sănătate mintală

+ Acces oriunde cu decontarea/rambursarea serviciilor
medicale

+ Spitalizare (inclusiv COVID-19)

+ Boli grave 

+ Naștere 

+ Cheltuieli medicale - medicamente, proteze/orteze, 
stomatologie

 Ambulatoriu

 Telemedicina proprie cu acces la istoricul 
medical al pacientului în aplicație

 Servicii de sănătate mintală

 Acces doar în rețeaua medicală 
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 86.000 clienți companii

 1.1 clienți individuali

 92% Customer Satisfaction

 68% NPS – cea mai mare valoare din asigurări

 NR 1 cel mai mic nr. de reclamații ASF in 2020

din top 5 Asigurători

 Premiul “Excelență în Calitatea Serviciilor” - 2020

 Loc 1 Asigurări de locuințe

 Loc 1  Asigurări agricole

 Top 2 CASCO

 Top 3 Asigurări pentru IMM-uri

 Portofoliu complet pentru companii și

pentru persoane fizice

 Video Asist - constatări daune auto și inspecții de risc

 Casco Telematics

 Avizări si plăți online

 Autoconstatare

 Plata în avans a despăgubirilor

Inovație

De ce Groupama Asigurări

Groupama Asigurări este unul dintre liderii pieței de asigurări, de 11 ani în România.

Suntem parte a unui grup internațional de asigurări și servicii financiar bancare din Europa, cu peste 13 milioane de clienți și

prezență extinsă la nivel internațional, în 11 țări din Europa, Africa și Asia.

Asigurător de încredere

Asigurăm tot ce contează pentru tine.
Alo Groupama: 0374 110 110  www.groupama.ro

Asigurător de top 

Surse: ASF 2020 si IRSOP Aug.2020

http://www.groupama.ro/
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